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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

É cediço que o trabalho engrandece e dignifica 

o homem, que dele abstrai meios materiais e 

produz bens econômicos indispensáveis à sua 

subsistência, representando uma necessidade 

vital e um bem indispensável para a realização 

pessoal e valorização no seio da família e da 

sociedade.  

O trabalho humano produtivo, de acordo com 

a ideologia capitalista, é essencial para o 

desenvolvimento econômico, político e social 

de uma Nação, pois somente através da 

produção, distribuição e circulação de bens e 

serviços é que se atinge o progresso e as 

exigências do mundo globalizado.  

Evidentemente, a dignidade do trabalhador 

está voltada para o trabalho livre e consciente, 

cuja liberdade de trabalho, como bem revela 

sua história e evolução, somente foi 

conquistada após o surgimento da servidão 

seguida do corporativismo medieval, 

culminando com a Revolução Industrial do 

século XVIII e início do século XIX, que deu 

origem à produção industrial e organização do 

trabalho voltada para a máquina e 

especialização do trabalho humano, visando à 

produtividade e lucratividade. (Maria 

Aparecida Alkimin in Assédio Moral na 

Relação de Trabalho).  

 

QUESTÃO 01 

De acordo com a autora, pode-se afirmar que o 

trabalho: 

(A) reduz as desigualdades sociais.  

(B) é uma forma de aumentar o poder do 

Estado sobre o indivíduo. 

(C) permite ao homem a aquisição de bens 

materiais.  

(D) viola a dignidade humana do trabalhador.  

(E) não existia antes da Revolução Industrial.  

 

 

QUESTÃO 02 

Ainda de acordo com a autora, no sistema 

capitalista o trabalho é: 

(A) essencial para o desenvolvimento bélico de 

uma nação.  

(B) contrário ao conceito de dignidade 

humana.  

(C) escravizador, pois tornam pessoas 

submissas a outras.  

(D) essencial para o desenvolvimento social, 

político e econômico de uma nação.  

(E) deve ser realizado apenas por homens.  

 

QUESTÃO 03 

A expressão “culminando”, utilizada no 

terceiro parágrafo do texto, poderia ser 

substituída por: 

(A) resultando.  

(B) contrariando.  

(C) enfrentando.  

(D) emprestando.  

(E) pensando. 

 

QUESTÃO 04 

A expressão “medieval” utilizada também no 

terceiro parágrafo do texto, pode ser 

classificada como: 

(A) advérbio.  

(B) substantivo.  

(C) preposição.  

(D) adjetivo. 

(E) artigo preposto.  

_____________________________________ 

Rascunho  
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QUESTÃO 05 

Assinale a alternativa em que o emprego da 

crase está INCORRETO: 

(A) Meu coração estava à mercê das belas 

donzelas.  

(B) Desobedeci à ordem do meu general.  

(C) Ele se referiu às tragédias cotidianas.  

(D) Terra à vista. 

(E) A criança foi submetida à cirurgias difíceis.  

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 06 

Resolva a equação a seguir e, ao final, assinale 

a alternativa que apresenta o resultado correto: 

10y – 5(1+y) = 3(2y – 2) – 20  

(A) y = 16. 

(B) y = 18. 

(C) y = 20. 

(D) y = 21. 

(E) y = 22. 

 

QUESTÃO 07 

Em um grave acidente marítimo, apenas 3 

(três) pessoas conseguiram sobreviver. Ao 

analisar o estoque da embarcação, perceberam 

que havia comida suficiente para alimentá-los 

por 12 (doze) dias. Desesperado com a 

situação, um dos sobreviventes pulou na água 

para tentar chegar em terra nadando. Com 

apenas 2 sobreviventes, qual será a duração 

dos alimentos? 

(A) 16 dias. 

(B) 18 dias.  

(C) 20 dias.  

(D) 21 dias. 

(E) 22 dias.  

 

QUESTÃO 08 

Com a velocidade de 75km/h, um ônibus 

escolar faz um trajeto em 40 minutos. Devido 

a um congestionamento, esse mesmo ônibus 

fez o trajeto em 50 minutos. Diante dessas 

informações, qual foi a velocidade média desse 

ônibus? 

(A) 60 km/h. 

(B) 64 km/h. 

(C) 65 km/h. 

(D) 68 km/h.  

(E) 70 km/h. 

 

QUESTÃO 09 

Resolva a equação a seguir e, ao final, assinale 

a alternativa que apresenta o resultado correto: 

x(x+4) + x(x+2) = 2x² + 12 

(A) x = 1. 

(B) x = 2. 

(C) x = 3. 

(D) x = 4. 

(E) x = 5. 

 

QUESTÃO 10 

Uma caixa de biscoitos possui 250g de peso 

líquido e 300g de peso bruto. Qual é a razão do 

peso líquido para o peso bruto? 

(A) 3/4. 

(B) 5/6. 

(C) 1/3. 

(D) 7/8. 

(E) 6/5. 

_____________________________________ 

Rascunho  
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LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL 

QUESTÃO 11 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

ao tratar da educação infantil, apresenta alguns 

direitos de aprendizagem. Assinale a 

alternativa que NÃO corresponde a um desses 

direitos previstos no documento supracitado: 

(A) Conviver com outras crianças e adultos, 

em pequenos e grandes grupos, utilizando 

diferentes linguagens, ampliando o 

conhecimento de si e do outro, o respeito em 

relação à cultura e às diferenças entre as 

culturas.  

(B) Reagir quando admoestado por colegas 

e/ou professores, demonstrando, assim, suas 

ideias e valores no que se refere à realidade que 

o circunda.  

(C) Expressar como sujeito dialógico, criativo 

e sensível, suas necessidades, emoções, 

sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, 

opiniões, questionamentos, por meio de 

diferentes linguagens.  

(D) Explorar movimentos, gestos, sons, 

formas, texturas, cores, palavras, emoções, 

transformações, relacionamentos, histórias, 

objetos, elementos da natureza, na escola e fora 

dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, 

em suas diversas modalidades: as artes, a 

escrita, a ciência e a tecnologia.  

(E) Conhecer-se e construir sua identidade 

pessoal e cultural, constituindo uma imagem 

positiva de si e de seus grupos de 

pertencimento, nas diversas experiências de 

cuidados, interações, brincadeiras e linguagens 

vivenciadas na instituição escolar e em seu 

contexto familiar e comunitário.  

_____________________________________ 

Rascunho  

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 12 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

em sua introdução, apresenta algumas 

competências gerais que permitem identificar 

a intenção e o alcance de suas ideias. Assinale 

a alternativa que NÃO corresponde a uma 

dessas competências prevista no documento: 

(A) Valorizar e fruir as diversas manifestações 

artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 

também participar de práticas diversificadas da 

produção artístico-cultural.  

(B) Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua 

saúde física e emocional, compreendendo-se 

na diversidade humana e reconhecendo suas 

emoções e as dos outros, com autocrítica e 

capacidade para lidar com elas.  

(C) Agir, pessoal e coletivamente com 

autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, tomando decisões 

com base em princípios éticos, democráticos, 

inclusivos, sustentáveis e solidários.  

(D) Valorizar e utilizar os conhecimentos 

historicamente construídos sobre o mundo 

físico, sócio, cultural e digital para entender e 

explicar a realidade, continuar aprendendo e 

colaborar para a construção de uma sociedade 

justa, democrática e inclusiva.  

(E) Participar ativamente das comunidades de 

ensino e familiares, a fim de promover com 

mais eficiência a integração entre todos os 

atores envolvidos no processo educativo.     

_____________________________________ 

Rascunho  
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QUESTÃO 13 

O artigo 2° da Lei n. 13.005/2014, que instituiu 

o Plano Nacional de Educação (PNE), aponta 

as diretrizes a serem seguidas para a 

consolidação de um modelo adequado de 

educação. Assinale a alternativa que NÃO 

corresponde a uma dessas diretrizes: 

(A) Estabelecimento de meta de aplicação de 

recursos públicos em educação, que assegure 

atendimento às necessidades de expansão, com 

padrão de qualidade e equidade, independente 

dos resultados e da proporção do Produto 

Interno Bruto.  

(B) Superação das desigualdades 

educacionais, com ênfase na promoção da 

cidadania e na erradicação de todas as formas 

de discriminação. 

(C) Promoção humanística, científica, cultural 

e tecnológica do País.  

(D) Promoção do princípio da gestão 

democrática da educação pública.  

(E) Formação para o trabalho e para a 

cidadania, com ênfase nos valores morais e 

éticos em que se fundamenta a sociedade.    

_____________________________________ 

Rascunho  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 14 

No que se refere à Lei n. 13.005/2014 (Plano 

Nacional de Educação), assinale a alternativa 

INCORRETA: 

(A) Deve-se otimizar a capacidade instalada da 

estrutura física e de recursos humanos das 

instituições públicas de Educação Superior, 

mediante ações planejadas e coordenadas, de 

forma a ampliar e a interiorizar o acesso à 

graduação.  

(B) O Plano Nacional de Educação tem 

duração prevista de 20 (vinte) anos. 

(C) Os entes federados devem estabelecer, nos 

respectivos planos de educação, estratégias 

que assegurem a articulação das políticas 

educacionais com as demais políticas sociais, 

particularmente as culturais.    

(D) Uma das diretrizes do Plano Nacional de 

Educação é a superação das desigualdades 

educacionais, com ênfase na promoção da 

cidadania e na erradicação de todas as formas 

de discriminação.  

(E) Deve-se fomentar a oferta de educação 

superior pública e gratuita, prioritariamente 

para a formação de professores e professoras 

da Educação Básica, sobretudo nas áreas de 

Ciências e Matemática, bem como atender ao 

déficit de profissionais em áreas específicas.  

_____________________________________ 

Rascunho  
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QUESTÃO 15 

O artigo 24, inciso V, da Lei n. 9.394/1996 (Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação) trata da 

verificação do rendimento escolar na educação 

básica. Assinale a alternativa que NÃO 

corresponde a um critério previsto na lei para 

verificação de rendimento: 

(A) o aproveitamento de estudos concluídos 

com êxito.  

(B) a obrigatoriedade de estudos de 

recuperação, de preferência paralelos ao 

período letivo, para os casos de baixo 

rendimento escolar, a serem disciplinados 

pelas instituições de ensino em seus 

regimentos.  

(C) a possibilidade de avanço nos cursos e nas 

séries mediante verificação do aprendizado.  

(D) a avaliação contínua e cumulativa do 

desempenho do aluno, com prevalência dos 

aspectos quantitativos sobre os qualitativos e 

dos resultados ao longo do período sobre os de 

eventuais provas finais.  

(E) a possibilidade de aceleração dos estudos 

para alunos com atraso escolar.  

  

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E 

CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO 

QUESTÃO 16 

Na data de 05 de junho de 1968 foi publicada 

a lei que instituiu oficialmente o brasão de 

armas do Município de Cerquilho. Rico em 

detalhes, o brasão, além de cores vibrantes, 

apresenta, em letras de prata, a seguinte 

expressão latina: 

(A) Libertas quae sera taemen. 

(B) Libertas aequitas veritas.  

(C) Hic labor vincit. 

(D) Omnis labor vincit.  

(E) Hic honoribus causae.      

 

 

 

QUESTÃO 17 

No ano de 1914, o povoado da localidade foi 

elevado à condição de vila, e recebeu o nome 

de: 

(A) Freguesia do Ó.  

(B) Freguesia de São João de Cerquilho.  

(C) Freguesia de Santo Antônio de Posse.  

(D) Freguesia de São Pedro de Cerquilho.  

(E) Freguesia de São José de Cerquilho. 

 

QUESTÃO 18 

De acordo com o artigo 4°da Lei n. 

2.207/1999, a valorização dos profissionais do 

ensino será assegurada através de, EXCETO: 

(A) possibilidade de ingresso a outros cargos 

públicos, independentemente de concurso 

público.  

(B) condições dignas de trabalho para os 

profissionais do Magistério.  

(C) perspectiva de progressão na carreira.  

(D) piso salarial.  

(E) formação contínua e sistemática de todo o 

pessoal do Quadro do Magistério promovida 

e/ou oferecida pela Secretaria Municipal de 

Educação.  

_____________________________________ 

Rascunho  
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QUESTÃO 19 

O artigo 1° da Lei Orgânica apresenta alguns 

princípios a serem seguidos pela 

Administração Pública municipal. Assinale a 

alternativa que NÃO corresponde a nenhum 

desses princípios: 

(A) a valorização do profissional do ensino.  

(B) a gestão democrática da educação.  

(C) a participação igualitária na educação.  

(D) a garantia do padrão de qualidade do 

ensino municipal.  

(E) a escola pública, gratuita, de qualidade, 

laica para todos, a serviço das necessidades da 

população, independentemente de sexo, etnia, 

cor, situação socioeconômica, credo religioso 

e político.  

 

QUESTÃO 20 

O artigo 36 da Lei Orgânica trata do processo 

legislativo. Assinale o ato normativo cuja 

elaboração NÃO compete à Câmara 

Municipal: 

(A) Leis ordinárias.  

(B) Emendas à Lei Orgânica do Município. 

(C) Resoluções. 

(D) Decretos Legislativos.  

(E) Emendas à Constituição. 

_____________________________________ 

Rascunho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21 

No que se refere à avaliação na pré-escola, 

pode-se afirmar que ela é realizada: 

(A) por meio das notas que a criança obtém nas 

avaliações escolares.  

(B) com a finalidade de verificar os 

conhecimentos e habilidades atingidos, e, 

ademais, para selecionar os que sabem ou não.  

(C) através da compreensão do processo vivido 

pelo grupo e pela criança individualmente.  

(D) através da comparação do que a criança 

produz ao que seria esperado que ela 

produzisse em cada faixa etária.  

(E) com o estabelecimento de padrões de 

desenvolvimento e de aprendizagem estáticos 

e abstratos aos quais cada movimento da 

criança é comparado. 

  

QUESTÃO 22 

Consoante a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, pode-se afirmar que a 

educação infantil tem por finalidade: 

(A) o desenvolvimento integral da criança até 

5 (cinco) anos de idade, primeira etapa da 

educação básica.  

(B) antecipar a vida escolar da criança.  

(C) afirmar que, somente no futuro, a criança 

se tornará cidadã e possuidora de direitos.  

(D) assegurar a prerrogativas típicas do 

processo infantil.  

(E) reconhecer que as creches são importantes, 

uma vez que são apenas um lugar em que as 

mães deixam seus filhos.  

_____________________________________ 

Rascunho  
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QUESTÃO 23 

Considera-se objetivo da Política nacional de 

Educação Infantil (MEC/SEB 2006): 

(A) Fortalecer as relações entre as instituições 

de Educação Infantil e as empresas para 

garantir a aquisição de equipamentos, 

materiais adequados e brinquedos.  

(B) Prescrever indicações para a realização de 

um trabalho que prepare a criança para os 

conteúdos do Ensino Fundamental.  

(C) Garantir que todas as instituições de 

Educação Infantil elaborem, implementem e 

avaliem suas propostas pedagógicas, 

considerando as diretrizes curriculares 

nacionais, bem como as necessidades 

educacionais especiais e as diversidades 

culturais.  

(D) Assegurar o atendimento em instituições 

de Educação Infantil exclusivamente àquelas 

crianças cujos pais trabalhem 40 horas 

semanais.  

(E) Assegurar que os professores e as 

professoras elaborem e/ou adequem seus 

planos de aula em consonância com a 

exigência dos pais.  

 QUESTÃO 24 

Analise a seguinte situação hipotética:  

Um(a) educador(a) oferece material para 

crianças de 4 (quatro) anos desenharem. 

Enquanto estão envolvidas na atividade, qual 

deve ser a atuação do(a) professor(a)? 

(A) Perguntar a cada uma das crianças o que 

foi desenhado transcrever no papel o que o 

desenho representa. 

(B) Apenas observar e não interferir no que as 

crianças estão fazendo.  

(C) Completar o desenho das crianças que 

solicitam ajuda.  

(D) Abordar cada criança apenas para elogiar 

o desenho que ela fez.  

(E) Observar as crianças e oferecer ajuda às 

que parecem estar em dificuldade ou àquelas 

que a solicitem.      

QUESTÃO 25 

Ao se ensinar aos alunos o uso das diferentes 

formas de linguagem (oral e escrita), busca-se 

o desenvolvimento da capacidade de atuação: 

(A) constritiva e transformadora.  

(B) reflexiva.  

(C) construtiva e transformadora.  

(D) crítica e construtiva.  

(E) construtiva e reflexiva.  

 

QUESTÃO 26 

No que se refere às brincadeiras na Educação 

Infantil, analise os itens a seguir e, ao final, 

assinale a alternativa correta: 

I – Brincar ajuda a criança a seguir sem 

questionar enredos preparados pelo professor.  

II – A brincadeira auxilia a criança a ter 

iniciativa em cada situação a que é exposta.  

III – O ato de brincar dá oportunidade à criança 

de imitar sempre o conhecido, assumindo 

personagens de suas rotinas. 

IV – A brincadeira oportuniza a apropriação de 

diferentes linguagens.  

(A) Apenas os itens I e III estão corretos.  

(B) Apenas os itens II e IV estão corretos.  

(C) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.  

(D) Apenas os itens III e IV estão corretos.  

(E) Apenas os itens I e IV estão corretos.   

_____________________________________ 

Rascunho  
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QUESTÃO 27 

Constitui finalidade do planejamento de 

ensino: 

(A) identificar a missão da instituição escolar.  

(B) facilitar o acompanhamento pelo professor 

do desenvolvimento das atividades previstas.  

(C) orientar a seleção e a organização de 

recursos pedagógicos.  

(D) comunicar aos alunos aquilo que deles será 

esperado ao final do processo.  

(E) orientar a execução do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da escola.  

 

QUESTÃO 28 

No que se refere à importância dos jogos na 

educação psicomotora, associe as modalidades 

de jogos com suas respectivas características: 

(1) Jogos com regras.  

(2) Jogos de imaginação e os jogos simbólicos.  

(3) Jogos Funcionais.  

(  ) Necessita a aceitação, ou mesmo a criação, 

de um código para poderem ser praticados 

coletivamente e que, por essa razão, 

desempenha um importante papel na 

socialização.  

 (  ) Permitem à criança despender sua 

“necessidade de movimento” e podem, no 

plano psicomotor, desempenhar o papel dos 

exercícios de coordenação global.  

(      ) Possuem um valor de expressão.  

Assinale a sequência correta: 

(A) 1, 3, 2. 

(B) 2, 3, 1.  

(C) 3, 1, 2.  

(D) 1, 2, 3.  

(E) 2, 1, 3.   

 

 

 

QUESTÃO 29 

No que se refere ao processo de avaliação, diz-

se que ela é mediadora quando o(a) 

professor(a): 

(A) tem uma visão positivista do 

conhecimento, sem perceber qualquer 

parâmetro adotado pelo aluno.  

(B) enaltece procedimentos competitivos e 

classificatórios com base em noções de 

certo/errado.  

(C) analisa teoricamente as várias 

manifestações dos alunos em situações de 

aprendizagem para acompanhar as hipóteses 

que ele(a) vem formulando.  

(D) faz manifestações periódicas quanto ao 

aproveitamento do aluno, conforme modelo 

predeterminado.  

(E) corrige provas e tarefas dos alunos para 

verificar respostas certas e erradas e, a partir de 

então, tomar decisões.  

 

QUESTÃO 30 

São princípios da gestão escolar democrática: 

I – Planejamento de atividades; não 

envolvimento da comunidade escolar.  

II – Utilização de informações concretas e 

análise de cada problema em seus múltiplos 

aspectos; avaliação centrada na direção da 

escola. 

III – Relações humanas produtivas e criativas, 

assentadas em uma busca de objetivos comuns.  

IV – Autonomia da escola e da comunidade 

educativa; relação orgânica entre a direção e a 

participação dos membros da equipe escolar.  

Estão INCORRETAS a(s) afirmativa(s): 

(A) I, II e III.  

(B) I e II.  

(C) I, III e IV.  

(D) II, III e IV.  

(E) III e IV.  

 



Prefeitura Municipal de Cerquilho–SP – 01/2018                                                            METROCAPITAL Soluções 

 

 

PEB – Pré-Escola                    Página 9 de 11 
 

QUESTÃO 31 

No que tange às práticas pedagógicas da 

Educação Infantil, pode-se afirmar que devem 

garantir experiências que: 

I – Ampliem a confiança e a participação das 

crianças nas atividades individuais e coletivas.  

II – Garantam a alfabetização da criança antes 

do ingresso no Ensino Fundamental.  

III – Promovam o conhecimento de si e do 

mundo por meio da ampliação de experiências 

sensoriais, expressivas e corporais. 

IV – Possibilitem às crianças experiências de 

narrativas, apreciação e interação com a 

linguagem oral e escrita.  

V – Favoreçam o contato das crianças com as 

diferentes linguagens.  

(A) Apenas os itens I, II e V estão corretos.  

(B) Apenas os itens I, II, III e IV estão corretos.  

(C) Apenas os itens II, III, IV e V estão 

corretos.  

(D) Apenas os itens I, III, IV e V estão 

corretos.  

(E) Todos os itens estão corretos.  

 

QUESTÃO 32 

Desenvolver um projeto de trabalho com um 

grupo de crianças de 4 (quatro) anos tem como 

principal finalidade possibilitar à criança: 

(A) aprender conteúdos específicos de cada 

disciplina.  

(B) desenvolver a ludicidade infantil.  

(C) apender uma metodologia de pesquisa.  

(D) estabelecer múltiplas relações, ampliando 

as ideias sobre um assunto.  

(E) desenvolver a disciplina para o estudo.   

_____________________________________ 

Rascunho  

 

 

QUESTÃO 33 

No que se refere ao planejamento educacional 

e de ensino, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

(A) O planejamento da escola carece de análise 

situacional.  

(B) Conteúdos conceituais, conteúdos 

procedimentais e conteúdos atitudinais são 

elementos de um planejamento.  

(C) O ato de planejar é uma atividade 

intencional: explicita valores, concepções de 

mundo, de sociedade, de educação. Por essa 

razão se diz que é um ato pedagógico e não 

político.  

(D) Planejamento pode ser concebido como 

um processo contínuo e dinâmico de reflexão, 

tomada de decisão e acompanhamento.   

(E) A participação coletiva na elaboração do 

planejamento traz consigo maior realismo e 

objetividade na identificação dos problemas, 

nas propostas e na consecução dos objetos.  

 

QUESTÃO 34 

Ao se conceber a aprendizagem como a 

sucessão de aquisições constantes e 

dependentes da oportunidade que o meio 

oferece ao educando, está-se assumindo um 

compromisso com: 

(A) a qualidade do educando na totalidade.  

(B) o espaço físico de que o educador dispõe 

para exercer suas atividades profissionais.  

(C) o horário escolar e o calendário letivo.  

(D) a legislação nacional.  

(E) a valorização das diferenças individuais 

entre os alunos.  

_____________________________________ 

Rascunho  
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QUESTÃO 35 

“A escrita é, ates de mais nada, um 

aprendizado motor”.  

Com base na afirmação acima, análise os itens 

a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta: 

I – O controle da velocidade e a manutenção de 

sua constância serão obtidos por exercícios em 

séries crescentes e decrescentes. O trabalho 

conhecido como “controle tônico” assume 

igualmente uma enorme relevância.  

II – O ritmo do traçado e sua orientação da 

esquerda para a direita serão melhorados pelos 

exercícios gráficos baseados nas formas da 

pré-escrita.  

III – Antes que a criança aprenda a ler, ou seja, 

antes de sua entrada no curso preparatório, o 

trabalho psicomotor terá como objetivo lhe 

proporcionar uma motricidade espontânea, 

coordenada e rítmica, que será o melhor aval 

para evitar os problemas de disgrafia.  

(A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

(B) Apenas o item III está correto. 

(C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

(D) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(E) Todos os itens estão corretos.  

 

QUESTÃO 36 

Assinale a alternativa que apresenta um 

objetivo primordial da educação infantil: 

(A) o desenvolvimento integral da criança.  

(B) apenas a alfabetização da criança.  

(C) a iniciação no processo de letramento.  

(D) o desenvolvimento cognitivo da criança.  

(E) a preparação da criança para a etapa do 

ensino fundamental de 8 (oito) anos.  

_____________________________________ 

Rascunho  

 

 

QUESTÃO 37 

A presença da Literatura Infantil em salas de 

Educação Infantil deve respeitar o critério de: 

(A) estar adequada ao professor(a), pois ela 

conta a estória se ela se mostrar interessada.  

(B) estar adequada à faixa etária com texto 

breve ou um pouco extenso.  

(C) apresentar sempre uma visão moralista, ao 

término da leitura. 

(D) que o acervo não deve compreender uma 

ampla gama de temas e autores.  

(E) atender as diferenças individuais buscando 

sempre uma mesma linguagem. 

 

QUESTÃO 38 

O processo de avaliação, na perspectiva da 

construção do conhecimento, parte de duas 

premissas básicas, quais sejam: 

(A) forma como o professor aborda os 

conteúdos na sala de aula e atuação do aluno 

como receptor desses conteúdos.  

(B) confiança na liderança que é exercida pelo 

professor e valorização das experiências dos 

alunos.  

(C) confiança na didática e metodologia 

utilizadas pelo professor e seleção adequada 

dos conteúdos a serem ensinados.  

(D) confiança na possibilidade de os 

educandos construírem suas próprias verdades 

e valorização de seus interesses e 

manifestações.  

(E) confiança na possibilidade de os educandos 

construírem suas próprias verdades e 

valorização do conteúdo programático.  

_____________________________________ 

Rascunho  
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QUESTÃO 39 

O artigo 58 do estatuto da Criança e do 

Adolescente reza que, no processo 

educacional, deverão ser respeitados os valores 

culturais, artísticos e históricos próprios do 

contexto social da criança e do adolescente, 

garantindo-se a estes: 

(A) o desenvolvimento de oficinas de arte com 

a finalidade de se criar novos talentos.  

(B) os lugares adequados para suas 

manifestações étnicas.  

(C) a liberdade de criação e o acesso às fontes 

de cultura.  

(D) o acesso de todos a arenas, a fim de 

presenciar a criação artístico-circense.  

(E) as quadras esportivas para treinos, a fim de 

evoluírem fisicamente.   

 

QUESTÃO 40 

No que tange à psicogênese da leitura e da 

escrita, assinale a alternativa correta: 

(A) O sucesso e o fracasso na alfabetização são 

explicados a partir de características 

individuais de desenvolvimento cognitivo e da 

inadequação da escola em identificar e 

considerar essas características na apropriação 

da leitura e da escrita pela criança.  

(B) Nessa perspectiva, o sucesso ou o fracasso 

da alfabetização relaciona-se com o estágio de 

compreensão da natureza simbólica da escrita 

em que se encontra a criança.  

(C) Nessa abordagem se estudam 

principalmente as hipóteses construídas pelas 

crianças no sentido de se apropriar da língua 

escrita.  

(D) A aquisição da escrita é entendida como 

produto de uma construção ativa do sujeito em 

integração com o objeto de conhecimento.  

(E) Essa perspectiva responsabiliza a criança 

carente e sua família pelo insucesso na 

alfabetização; sugere uma mudança curricular, 

de modo a ajustar essa criança à sociedade. 

 

PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO) 

 

TEMA: Fake News (notícias falsas) na 

internet. 

Considerando o tema acima estabelecido e o 

descrito no Capítulo 9 do Edital, elabore 

uma redação manuscrita em gênero 

dissertativo-argumentativo, com número 

mínimo de 15 (quinze) e máximo de 30 

(trinta) linhas. O título do texto não será 

computado como 01 (uma) linha. A Prova 

Discursiva (Redação) deverá ser manuscrita 

de forma legível, sendo obrigatório o uso de 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

Atenção – a presente folha trata-se de 

rascunho - a redação deverá ser elaborada 

na folha de texto definitiva, entregue pelo 

Fiscal de Sala. 

_____________________________________ 

Rascunho  

 


